ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“- ГР. ПЛАЧКОВЦИ
ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО БДП
Осъществява се по програми за обучение по безопасност на движението по пътищата за съответните класове,
утвърдени със Заповед №РД09-2684 от 20.09.2018 г. на Министъра на образованието и науката

МЕРКИ
за намаляване ПТП с участието на ученици
УЧИЛИЩНИ ИНИЦИАТИВИ
1. Разработване на план на УКБДП за всяка учебна година.
Срок: месец септември, отг. предс. на УКБДП
2. Организирано изпращане на учениците след приключване на учебните занятия.
Срок: през учебната година, отг. съотв. учител
3. Организирано посрещане и изпращане на учениците по време на летните занимания в
училище.
Срок: по време на заниманията, отг. съотв. учител
4. На първата за учебната година родителска среща класните ръководители да предложат на
родителите да осигурят на децата си светлоотразителни елементи, УТ по БДП.
Срок: първа родителска среща, съотв. кл. ръководител
5. На всяка среща с родителите да се правят препоръки за безопасно поведение на децата им
като участници в пътното движение, както и да се насърчава наблюдателността и
ангажираността им като граждани относно нередности на пътя.
Срок: по плана за срещите, отг. съотв. кл. ръководител
6. В часа на класа класните ръководители да организират провеждане на теми, свързани с
безопасността на пътя.
Срок: по плановете на кл. ръководители, отг. съотв. кл. ръководител
7. Провеждане на беседи- разговори по класове за безопасното поведение при зимни условия.
Срок: месец ноември, отг. предс. на УКБДП
8. Периодично осигуряване на дежурство от учители и ученици в района на училището.
Срок: през учебната година, отг. предс. на УКБДП
9. Определяне на безопасни маршрути до училище и обратно за малките ученици.
Срок: първа родителска среща, отг. съотв. кл. ръководител
10. Участие в състезания, конкурси и рисуване на открито по темата.
Срок: месеци октомври и май, отг. учител ЦДО
СЪВМЕСТНИ МЕРКИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ
1. Срещи на учениците от началния етап с представители на Пътна полиция към РПУ.
Срок: месец октомври, отг. директор и началник РПУ
2. Информиране на Кмета на Кметство Плачковци при констатиране на проблеми относно
безопасността на пътя в района на училището и извън него.
Срок: при необходимост, отг. директор
3. Информиране на Кмета на Община Трявна и/или председателя на общинската комисия по
БДП при констатиране на проблеми относно безопасността на пътя в района на училището и
извън него.
Срок: при необходимост, отг. директор
4. Включване в дейности по Плана на МКБППМН:
Цел 3: Подобряване здравето на децата чрез социално- превантивна дейност.
2. Опазване здравето и живота на децата като участници в пътното движение.
2.1. Информационна кампания за безопасно поведение на пешеходците и водачите на МПС и
избягване на рисковите ситуации за ПТП през пролетно- летния период.
Цел 5: Засилване интереса на децата и младежите към извънкласни дейности,
насърчаване на физическата активност, спорта и творческите способности.
1.3. Информационна кампания „Безопасна ваканция”- флайери с препоръки за
щастливо
лято.

